
 

                                                                       Salvador 31 de julho 2019 
 

Atendendo a sua solicitação segue orçamento de hotéis para Troféu Walter Figueiredo  ( Todos os 
hotéis com bloqueio garantido ) 

Período 12/09/2019 a 15/09/2019  

America Towers (localização atrás do Salvador shopping)                                                                                                                                                  
Valor da diária do apto individual R$ 143,00+ 5% iss 

Valor da diária do apto duplo        R$ R$ 159,50 + 5%iss 

Valor da diária do apto triplo        R$ 196,90 + 5% iss 

Hotel Express (localização 01 quadra Salvador shopping  ) 

Valor da diária do apto individual R$ 135,00 + 5% iss 

Valor da diária do apto duplo R$ 154,00 + 5%iss 

Valor da diária do apto triplo R$ 175,00 + 5% 

Valor da diária do apto quadruplo R$ 218,75 + 5 %iss 

Riviera  

Valor da diária do apto individual R$ 143,00+ 5% iss 

Valor da diária do apto duplo        R$ R$ 159,50 + 5%iss 

Valor da diária do apto triplo        R$ 196,90 + 5% iss 

Hotel Intercity – salvador  

Valor da diária do apto individual R$ 200 + 5% iss 

Valor da diária do apto duplo R$ R$ 195 + 5%iss 

Valor da diária do apto triplo R$ R$ 235,00 + 5% iss   

Quality Hotel – Salvador  

Valor da diária do apto individual R$ 195,00 

Valor da diária do apto duplo R$ R$ 195,00  

Valor da diária do apto triplo R$ R$ 274,00   

 



Real Classic 

Valor da diária do apto individual R$ 189,00 + 5% 

Valor da diária do apto duplo R$ R$ 210,00 + 5% 

Valor da diária do apto triplo R$ R$ 294,00  + 5% 

Valores sujeitos a disponibilidade, bem como alterações conforme política dos fornecedores. 

Formas de pagamento :  A vista via deposito bancário  

cartão de credito em até 3 X  ( via autorização de  debito assinada  + copia frente e verso do cartão) 

Entrada de 50% para garantir a reserva 05/08/2019 e 50% até o dia 05/09/2019 ( via deposito bancário ) 

Período 12/09/2019 a 15/09/2019 

Marano Hotel – distancia 200 metros da competição  

Valor da diária do apto individual R$ 165,00 

Valor da diária do apto duplo Standard R$ R$ 185,00 

Valor da diária do apto triplo Standard R$ 225,00 

Valor da diária do apto triplo Luxo R$ R$ 240,00 

Formas de pagamento :  A vista via deposito bancário  imediato ou  

Entrada de 50% para garantir a reserva 08/08/2019 e 50% até o dia  05/09/2019 ( via deposito bancário ) 

Tarifas exclusivas para este grupo,  

 

Atenciosamente 

Tatiana Fernandes de Santana 

Dantour Viagens   71-99972-0646 what sap 

E-mail : tatianafernandes@superig.com.br  

mailto:tatianafernandes@superig.com.br

